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Palavra do 
Presidente

O foco da Emais Urbanismo é desenvolver urbanizações 

inspiradas nos projetos de vida das pessoas, com soluções 

integradas para que elas consigam ter moradia, trabalho 

e lazer reunidos em um único bairro planejado e com a 

melhor relação custo/beneficio.

Direcionamos todos os esforços para atingir este objetivo 

e ainda entregar os resultados esperados aos interessados, 

além de oferecer qualidade e inovação em nossos produtos.

Atuamos com os melhores projetistas, arquitetos urbanistas 

e paisagistas do Brasil para cada produto desenvolvido, 

garantindo o melhor resultado final para a região em 

que atuamos. Somamos todos esses fatores com a nossa 

premissa de escolha da melhor localização na região para 

implantação do projeto para atingir a satisfação total           

do cliente.

EDSON TARRAF JR.
CEO da empresa Emais Urbanismo
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HISTÓRICO
DA EMPRESA



HISTÓRICO DA EMPRESA

• Experiência desde 1998 com o Grupo Etar;

• União das empresas Etar, Evendas e Ecomunique 
para fundação da Emais Urbanismo, com foco 
em Incorporação Imobiliária e desenvolvimento 
urbano;

• Abrangência de todo o ciclo do negócio;

• Equipes próprias: Projetos; Aprovações; Obras; 
Marketing, Vendas e Administração de Recebíveis;

• Desenvolvimento de Parcerias;

• Captação de Novos Negócios;  

• Aquisição de Áreas e Incorporações;

• Desenvolvimento de Smart City.

INÍCIO EM 2007
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MARCOS DA EVOLUÇÃO

Alteração da razão 
social;

Foco em toda a cadeia 
de urbanismo.

EMAIS URBANISMO

Fundação da Etar; 

 Aquisições de áreas em 
diversas cidades;

Compra de carteiras e 
administração de recebívies.

Fundação da Evendas 
Imobiliária Inteligente;

 Foco em lançamentos 
imobiliários.

ETAR/EVENDAS

 Implementação do 
Gerenciamento da 

Rotina e disseminação 
da metodologia PDCA.

Consolidação de Missão, 
Visão e Valores.

Padronização da linha 
de produtos: 

eplatz
eparque

eville
eplenum
ecivitas

CONSOLIDAÇÃO

• Implantação do setor de 
Aquisição de Carteiras de 

Recebíveis

AQUISIÇÃO

Implementação de 
Software SAP;

Lançamento do Parque 
Olímpico 2 em Governador 

em Valadares/MG;

Aquisição de carteira de 
recebíveis Terras Alphaville 

em Mirassol/SP.

Certificação de 
ótima empresa para 

se trabalhar pelo 
Great Place to Work 

Brasil.

14/02/2021 - 14/02/2022

Selo Valor Carreira - 
As melhores 

empresas na gestão 
de pessoas
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ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

EMAIS 
URBANISMO

255 EMPRESAS 
ATIVAS - SPE’S

Participações 
distintas 

(Parcerias, 
Sociedades)
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MISSÃO, VISÃO 
E VALORES



MISSÃO E VISÃO

Desenvolver urbanizações 
inspiradas nos projetos de vida das 
pessoas com soluções integradas 
que tenham a melhor relação 
custo/benefício para os clientes.

Ser referência em bairros 
inteligentes, oferecendo soluções 
inspiradas no dia a dia das 
pessoas, integrando natureza, 
convívio, lazer e trabalho.

MISSÃO

VISÃO
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VALORES

OBSTINAÇÃO POR 
RESULTADOS
Somos resolvedores de 
problemas.

Entregamos o resultado 
respeitando o time.

POSTURA 
DE DONO
Respeitamos nosso negócio.

Temos visão de todo e nos 
comprometemos com a Emais.

MERITOCRACIA
Agimos com base na meritocracia.

Reconhecemos o bom trabalho e 
sugerimos formas de melhorar 
com transparência.

TIME FORTE
Somos um time: trabalhamos 
juntos pelos ideais da Emais.

Desenvolvemos nossas 
pessoas para construir um 
time forte e unido.

FOCO DO CLIENTE
Somos comprometidos e ágeis em 
buscar soluções inovadoras.

Atuamos para surpreender nosso cliente.

10



VIDEO INSTITUCIONAL

clique e assista
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https://youtu.be/whwqJstWL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=tJdDt8XSJtw
https://www.youtube.com/watch?v=N5DCESJZMIE


ATUAÇÃO



NÚMEROS INSTITUCIONAIS

04
Estados 

70
Cidades 

Mais de

69.000
terrenos

comercializados

Mais de

*Informações atualizadas com base nos indicadores apurados até 31/12/2022
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DIFERENCIAIS



DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DA OPERAÇÃO

- Estudo de viabilidade do 
produto na cidade;

- Ativação de ponto de 
vendas;

- Prospecção de clientes;

- Comercialização do 
empreendimento 
lançado;

- Execução e finalização 
de venda;

- Análise dos percentuais 
de desconto, vendas 
efetuadas, VGV Lançado 
X VGV Vendido, VSO e 
conversão de vendas.

Executar 
Venda

- Execução dos projetos 
executivos dentro do 
custo orçado, com 
qualidade e no prazo 
estipulado;

- Cumprimento de 
programação semanal 
de obra;

- Execução de 
requerimento de 
entrega de obra;

- Análise do avanço físico 
da obra e desvio.

Executar 
Obra

- Gestão de cobrança: 
emissão de boletos, 
suporte a solicitações e 
negociações de cobrança;

- Execução do processo 
de quitação, gestão de 
correspondente CEF, 
canal de construtores e 
cessão de lote;

- Controle de contratos de 
financiamento Caixa;

- Autorização de escritura;

- Gestão de prazo de 
formatação dos contratos 
de financiamento.

Administrar
Recebíveis

Implantar 
Ocupação             
de Bairros

Obras Administração
dos Recebíveis

Ciclo de Implantação 
de Bairros

VendasMarketing de
Lançamento

Viabilidade
Financeira

Desenvolvimento 
Aprovação

Novos Negócios

Gerir Novos 
Negócios

- Prospecção e 
negociação de      
novas áreas;

- Gestão de assinaturas, 
contratos e parcerias;

- Acompanhamento 
de aprovação do 
empreendimento;

- Gestão do landbank.

Desenvolvimento 
Aprovação

- Desenvolvimento de 
projetos urbanísticos;

- Registro de projetos 
urbanísticos;

- Desenvolvimento  
e aprovação de 
projetos executivos e 
de infraestrutura do 
empreendimentos;

- Aprovação e registro 
de produtos em órgãos 
públicos.

Desenvolver
Orçamento

- Execução de reengenharia 
do produto;

- Cotação e levantamento 
quantitativo de insumos;

- Aprovação e consolidação 
de orçamentos;

- Análise dos desvios        
de custos.

Soluções de 
Marketing

- Planejamento 
estratégico para 
divulgação do 
empreendimento;

- Desenvolvimento de 
material para campanha 
de marketing do 
empreendimento;

- Planejamento de 
campanhas de 
marketing para a marca 
Emais Urbanismo;

- Gestão de canais on-line: 
site e redes sociais;

- Monitoramento 
de resultados de 
performance das 
campanhas de 
marketing;

- Gestão de investimento 
de marketing de cada 
empreendimento.

- Garantir a implantação de 
âncoras e incorporações 
especiais pré definidos na 
estratégia de ocupação do 
bairro;

- Garantir a gestão de bairros 
através das melhores 
práticas de mercado com 
associações de bairros 
ativas;

- Estimular a cultura do 
convívio para que se 
mantenha de forma 
contínua e sustentável 
entre os moradores;

- Estimular o diálogo, ética e 
tolerância na perpetuação 
do bem adquirido e 
ampliando o bem-estar 
social;

- Promover eventos 
sociais de engajamento 
e relacionamento entre 
vizinhos.
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FRENTES DE NEGÓCIOS

- Know-How para aquisição  
 de áreas.

- Aquisição de empreeendimentos   
 em aprovação;
- Aquisição de carteira.

- Análise técnica e viabilidade  
 financeira dos produtos a   
 serem desenvolvidos.

KNOW HOW 

AQUISIÇÕES

ANÁLISE
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GENTE E
GESTÃO



NÚMEROS DE COLABORADORES

245
Colaboradores 

Equipe com

*Informações atualizadas com base nos indicadores apurados até 31/12/2022
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NÚMEROS DE COLABORADORES

*Informações atualizadas com base nos indicadores apurados até 31/12/2022

2020 2021 2022

234

205

245
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MAQUINÁRIO E FROTA PRÓPRIOS

59
Máquinas

Frota com
Equipe e maquinário próprios para execução de obras 
de infraestrutura e parcerias para terceirização.

MODELO DE OBRA MISTO
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CONCEITO DE 
PRODUTOS



LINHA DE PRODUTOS

GIÓIA

SMART CITY
ecivitas

eville

eville
Visione Tresor

Reserve

CIDADE CIDADE

eville
CIDADE
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EPLATZ

Loteamento aberto 
com conceito alemão 
de lazer com praça

P
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Os Loteamentos “eplatz” são entregues 

com Praças inspiradas nas ambiências 

públicas alemãs, possibilitando um 

agradável local de encontro para os 

moradores. Na praça, para referenciar 

a identidade alemã que o nome do 

empreendimento traz, é implantado um 

Obelisco que dá identidade ao bairro. 

Os jardins, inspirado nos Biergartens 

alemães, contemplam mesas para 

piquenique sob sombra das árvores, 

bancos, pomar, iluminação adequada 

para pedestres e espaço para 

implantação de foodtrucks.
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Loteamento aberto 
com lazer de parque

PRODUTO -  EPARQUE

Os empreendimentos “eparque” são 

loteamentos abertos com conceito de parque. 

São entregues com grande variedade de 

equipamentos e áreas de lazer, além de 

grandes áreas verdes. Possuem paisagismo, 

quadras esportivas, pórtico de acesso, 

parque infantil, fitness ao ar livre e pistas de 

caminhada junto ao parque. Também contam 

com áreas para piquenique ao ar livre, espaço 

multiuso para festivais de foodtrucks, pomar, 

jardins com áreas de estar. Tudo pensado 

para proporcionar mais qualidade de vida aos 

moradores.

12/2022

Perspecitiva ilustrada do mapa de implantação
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eville
Loteamento com sensação 
de fechado com lazer

PRODUTO -  EVILLE
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Os loteamentos “eville” seguem o conceito aberto com 

sensação de fechado. O desenho do bairro é pensado 

de forma a manter apenas uma entrada e uma saída 

de veículos e pedestres, de maneira que possibilite os 

moradores de implantar um sistema de segurança e 

monitoramento de quem entra e sai do bairro. Além 

da segurança, proporciona exclusividade, já que as 

residências são implantadas em ruas totalmente locais, 

onde não há trânsito de quem não é morador, o que 

aproxima os vizinhos e as ruas voltam a ser um espaço 

de encontro entre as pessoas. Além disso, é entregue 

sistema de lazer completo, com praças equipadas com 

parque infantil, fitness ao ar livre, jardins com área de 

estar ao ar livre, pórtico de acesso, pomar e espaços 

multiuso.
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Categoria
Loteamento aberto com sensação 
de fechado com lazer.

Localização
Região econômica em desenvolvimento 
e crescente valorização, com 
infraestrutura de comércio e serviços.

Público-alvo
Consumidores da classe econômica média 
que desejam adquirir um terreno para 
construir um imóvel em bairro planejado 
com segurança e privacidade, em região 
desenvolvida, com infraestrutura de 
comércio e serviços.

EVILLE -  CIDADE

eville
CIDADE
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Loteamento fechado 
com lazer de clube

PRODUTO -  EPLENUM

Perspecitiva ilustrada do mapa de implantação

Os Loteamentos “eplenum” 

possuem portaria com controle 

de acesso, sistema de segurança, 

toda infraestrutura de lazer 

implantada com salão de festas, 

piscinas adulto e infantil, academia, 

quadras esportivas, parque infantil, 

fitness ao ar livre, quiosques com 

churrasqueiras, praças temáticas, 

áreas de estar ao ar livre e muito 

paisagismo. 
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SMART CITY
ecivitas

ECIVITAS -  SMART CITY

Complexo - Smart City

São projetos pensados para áreas acima de 

1 milhão de metros quadrados, para que as 

pessoas possam morar, trabalhar e se divertir, 

tudo em um mesmo espaço. Isso é possível 

pela diversidade de usos e tipologias de 

produtos Emais (eplatz, eparque, eplenum 

e eville) garantindo um bairro diverso e 

possibilitando a concretização de uma 

comunidade. São planejadas estruturas de 

comércios, serviços, lugares especiais para 

diversão, encontros e lazer como parques 

urbanos, praças temáticas, espaços públicos 

pulverizados pelo bairro, para garantir que 

tudo possa ser acessado a pé, favorecendo e 

priorizando o pedestre. 

PROJETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP

PROJETO EM SOROCABA/SP
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EMPREENDIMENTOS
DESTAQUE

Confira alguns loteamentos que são destaques.



11/202111/2021

11/2021

PERSPECTIVAS E FOTOS

30



Área do empreendimento

555.443m2 55.590m2
Área do lazer

12
Itens de lazer

1.401
Lotes

NÚMEROS DO PRODUTO

Tipologia de Lotes
• Residencial
• Comercial
• Misto
• Incorporação
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO

Perspecitiva ilustrada do m
apa de im

plantação
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clique e assista

VÍDEO DE LANÇAMENTO

33

https://
https://www.youtube.com/watch?v=1FZfGpAzprU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1FZfGpAzprU&feature=youtu.be


PERSPECTIVAS E FOTOS

maisparque
RIO PRETO

11/2022

11/2022

11/2022
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maisparque
RIO PRETO

NÚMEROS DO PRODUTO

Área do empreendimento

795.007m2 16.986m2
Área do lazer

14
Itens de lazer

1.537
Lotes Tipologia de Lotes

• Residencial
• Comercial
• Misto
• Incorporação
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO

maisparque
RIO PRETO

Perspecitiva ilustrada do mapa de implantação
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clique e assista

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

37

https://www.youtube.com/watch?v=-h8FS2JKrZY
https://www.youtube.com/watch?v=u1L8PUu_s7M


PERSPECTIVAS E FOTOS

09/2022

09/2022 Fotomontagem
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NÚMEROS DO PRODUTO

Área do empreendimento

697.776m2 10.450m2
Área do lazer

7
Itens de lazer

1452
Lotes Tipologia de Lotes

• Residencial
• Comercial
• Misto
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO

Persp
ecitiv

a ilu
stra

da do mapa de im
plantação
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clique e assista

VÍDEO DE LANÇAMENTO

41

https://www.youtube.com/watch?v=41rp-EkY1qY
https://www.youtube.com/watch?v=41rp-EkY1qY
https://www.youtube.com/watch?v=41rp-EkY1qY


PERSPECTIVAS E FOTOS

05/2022

05/2022 Foto Real

DOBRADA
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NÚMEROS DO PRODUTO

Área do empreendimento

288 000 m2 8.884,73m2
Área do lazer

7
Itens de lazer

559
Lotes Tipologia de Lotes

• Residencial
• Comercial
• Misto

DOBRADA
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO

Perspectiva ilustrada do mapa de implantação

DOBRADA

44



clique e assista

VÍDEO DE LANÇAMENTO

45

https://www.youtube.com/watch?v=41rp-EkY1qY
https://www.youtube.com/watch?v=qgDFDRti1PA


PERSPECTIVAS E FOTOS

11/2019

Perspectiva

Fotomontagem
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NÚMEROS DO PRODUTO

Área do empreendimento

234.620m2 7.872m2
Área do lazer

6
Itens de lazer

477
Lotes Tipologia de Lotes

• Residencial
• Comercial
• Misto
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO

Perspecitiva ilustrada do mapa de implantação
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clique e assista

VÍDEO DE LANÇAMENTO

49

https://www.youtube.com/watch?v=DCw1tkkuqn4
https://www.youtube.com/watch?v=DCw1tkkuqn4
https://www.youtube.com/watch?v=DCw1tkkuqn4


PERSPECTIVAS E FOTOS

RIO PRETO

Perspectiva

Perspectiva Fotomontagem
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NÚMEROS DO PRODUTO

Área do empreendimento

870.004,45m2 98.000m2
Área do lazer

38
Itens de lazer

1425
Lotes

RIO PRETO

Tipologia de Lotes
• Residencial Fechado
• Comercial
• Misto
• Incorporação
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO

Perspecitiva ilustrada do mapa de implantação

RIO PRETO
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clique e assista

VÍDEO DE LANÇAMENTO

53

https://www.youtube.com/watch?v=DCw1tkkuqn4
https://www.youtube.com/watch?v=Vxcr4rKxPOI
https://www.youtube.com/watch?v=Vxcr4rKxPOI


CANAIS DE 
RELACIONAMENTO



CANAIS ATENDIMENTO

Central de Vendas: 0800 942 9090 

emais.com

WhatsApp - Vendas: 0800 942 9090

Ouvidoria: (17) 4009 9984

Central de Atendimento ao Cliente: (17) 4009 9999 
ou 0800 941 7070 

55

https://emais.com/


APLICATIVO EMAIS

56

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emais
https://apps.apple.com/br/app/emais/id1539989548


REDES SOCIAIS



REDES SOCIAIS

emais urbanismo

@emaisurbanismo

emais urbanismo

/emaisurbanismo

@emais

blog.emais.com

58

https://www.linkedin.com/company/emaisurbanismo/
https://twitter.com/emaisurbanismo
https://www.youtube.com/emaisurbanismo
https://www.facebook.com/emaisurbanismo/
https://www.instagram.com/emais/
http://blog.emais.com/


Use o QR Code para acessar a versão atualizada.
Este conteúdo é atualizado periodicamente, de 
acordo com a atuação da empresa, e seu teor é de 
responsabilidade e propriedade da Emais Urbanismo.


